
ΘΕΜΑ 95ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29.  

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήμανε τὴν ταχίστην πλεῖν, συμπαρῄει δὲ καὶ 

Θώραξ τὸ πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήμανεν εἰς τὰς 

ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος. Διεσκεδασμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ μὲν 

τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ μονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ 

Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ 

Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ 

πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια. 

Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ 

πράγματα διεφθαρμένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαμψάκου 

ἄκραν ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ μεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς 

μὲν ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς 

τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα τὰ γεγονότα.  

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι… τὰ γεγονότα.  

Μονάδες 30  

 

2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε 

περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.  

Μονάδες 10  

 

3. α) ἰδών, παντελῶς, πλήρεις, κατασχών, μεγάλα: Να γράψετε από μία 

ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής 

γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.  

 

Μονάδες 5  

β) Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τους ρηματικούς τύπους βοηθεῖν 

και ἒλαβε (Α΄στήλη): βοηθός, βοήθημα, βοήθεια, λῆμμα, λῆψις ουσιαστικά 

με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β΄ στήλη) (δυο κατηγορίες 

περισσεύουν).  

Α΄ ΣΤΗΛΗ  Β' ΣΤΗΛΗ  

1. βοηθός  α) ενέργεια ή κατάσταση  

2. λῆμμα  β) υποκοριστικό  

3. λῆψις  γ) αποτέλεσμα ενέργειας  

4. βοήθημα  δ) όργανο ή μέσο  

5. βοήθεια  ε) πρόσωπο που ενεργεί  

Μονάδες 5 

  



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Το πλοίο του Κόνωνα και άλλα επτά, που ήταν κοντά του με τα 

κανονικά τους πληρώματα, ανοίχτηκαν όλα μαζί, καθώς και η Πάραλος, 

στο πέλαγος˙ όλα τα άλλα τα κυρίευσε ο Λύσανδρος κοντα στη ξηρά. Το 

μεγαλύτερο μέρος των αντρών το αιχμαλώτισε στην ξηρά˙ λίγοι μόνο 

γλίτωσαν στα μικρά οχυρώματα. Ο Κόνων, καθώς έφευγε με τα εννιά 

πλοία, επειδή κατάλαβε ότι η υπόθεση για τους Αθηναίους είχε οριστικά 

χαθεί, προσορμίστηκε στην Αβαρνίδα, το ακροτήρι της Λαμψάκου, πήρα 

από εκεί τα μεγάλα πανιά των καραβιών του Λύσανδρου και μετά ο ίδιος 

με οκτώ πλοία κατευθύνθηκε προς την Κύπρο, στο βασιλιά Ευαγόρα, ενώ 

η Πάραλος για την Αθήνα για να αναγγείλει τα γεγονότα. 

 

2. Σχολικό βιβλιο σελ. 31: «Ιστορικά…περιβάλλοντος» (Ο μαθητής 

καλείται να επιλέξει ποια δύο ιστορικά βιβλία του Ξενοφώντα θα 

αναφέρει περιληπτικά). 

 

3. α) ιδέα, ατέλεια, πληρότητα, σχέση, μεγαλόσωμος. 

 

β) 1-ε, 2-δ, 3-α, 4-δ, 5-α 


